Згода на обробку персональних даних
Шляхом направлення Анкети-замовлення он-лайн на Веб-сайті: https://save24.me/, надалі – сайт, я
усвідомлюю та даю згоду на збір, зберігання, використання, обробку та розголошення моїх
персональних даних, отриманих адміністрацією сайту та/або страховиком в результаті відвідування
мною сайту та/або заповнення відповідних реєстраційних форм на сайті.
У випадку реєстрації на сайті та/або заповнення заявок на оформлення фінансових продуктів страхових
компаній, мої персональні дані можуть передаватися наступним третім особам: системам збору
статистики відвідувань порталу Save24.me, банкам, страховим компаніям, що представлені на сайті,
страховим агентам.
Я погоджуюсь, що адміністрація сайту та/або страховик має право без моєї додаткової згоди на
передачу (поширення) персональних даних третім особам. До третіх осіб належать: органи державної
влади та місцевого самоврядування та інші особи, які мають право отримувати дану інформацію у
відповідності до вимог чинного законодавства України, адвокати, контрагенти, з якими
адміністратором сайту та/або страховиком були укладені договори про надання послуг, виконання
робіт, комерційної концесії.
Я надаю згоду на обробку наданих мною персональних даних, зазначених у цій згоді, у будь-яких
комп'ютерних та/або інформаційних системах, які використовуються на законних підставах суб'єктами,
що здійснюють обробку персональних даних, а також згоду на транскордонну передачу персональних
даних у іноземну державу для здійснення діяльності відповідно до мети обробки.
Я доручаю адміністратору сайту та/або страховику, у випадку, якщо цього вимагають правила та / або
Регламенти відповідних сервісів, служб, публічних доменів опублікувати мої персональні дані в базах
даних відповідних сервісів, служб, реєстрах публічних доменів, за формою та розмірами, необхідними
для функціонування таких сервісів, служб, реєстрів.
Я згоден з тим, що відмова від надання згоди на обробку персональних даних або його відкликання
може привести до наступного: відмова з боку адміністратора сайту та/або страховика в наданні
відповідних послуг щодо укладення, припинення чи зміни договору (полісу) добровільного медичного
страхування, якщо ці послуги не можуть бути надані без необхідності в обробці моїх персональних
даних.
Мені відомий порядок доступу до наданих мною персональних даних, право внесення в них змін чи
припинення обробки таких персональних даних.
Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої адміністратором сайту
та/або страховиком в результаті відвідування відвідувачами її сайтів та/або заповнення реєстраційних
форм, в тому числі й персональних даних користувачів, здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
Текст даної згоди мною прочитано і проставлянням відмітки в полі «Згода на обробку персональних
даних» в формі підтвердження Замовлення он-лайн на Веб-сайті https://save24.me/, я засвідчую, що
згоден із усіма пунктами даної згоди, положення якої мені роз’яснені і зрозумілі.

